
───────────────────────────────── 

IN BREVIS 
───────────────────────────────── 

 

 

ЗА НОВОСТИТЕ В СВЕТА НА 

МЕДИЦИНАТА И 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 

№ 3 
 

Медицински науки, психология 

Здравеопазване 

Социология, философия и антропология на медицината 

Фармакология 

Икономика на здравеопазването 

Изследвания и нововъведения 

 

 

 

 

 

С О Ф И Я 

2 0 1 7 



2 

 

───────────────────────────────────────────────── 

ИЗВЕСТЕН АНТИБИОТИК МОЖЕ ДА НАМЕРИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И 

ЛЕЧЕНИЕТО НА ПОСТТРАВМАТИЧЕН СТРЕС 

───────────────────────────────────────────────── 

 

опулярният и масово използван антибиотик доксациклин, е 

възможно да намери приложение при предотвратяването и 

лечението на синдрома на посттравматичния стрес (PTSD) – 

информира научното списание „Molecular Psychiatry“. 

 

 
Фото: http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-

rozwoj/znany-antybiotyk-moze-leczyc-stres-

pourazowy,171724,11.html 

 

Овладяването на страха и запазването 

на самообладание при сериозни 

заплахи е от изключително значение 

за човека, защото това повишава 

шансовете за оцеляване в драматични 

ситуации. Твърде силното 

преживяване на заплахите може да 

стане причина за страдание, какъвто е 

случая с PTSD. 

Синдромът на посттравматичния 

стрес е понятие, което се отнася до 

широк кръг психологически 

симптоми, които могат да се проявят 

при хора, които са преживели или са 

станали свидетели на травмиращи 

събития. Това нарушение е форма на 

реакция спрямо такива стресиращи 

събития, които надминават 

възможностите на индивида да се 

справи с тях и да се адаптира. Става 

дума за събития от рода на война, 

терористични актове, катастрофи, 

тежки житейски катаклизми, 

превръщане в жертва на насилие, 

поява на застрашаваща живота болест 

и др. 

Човекът, страдащ от PTSD, изпитва 

страх, чувство за изчерпаност, 

безпомощност, преследван е от 

спомени за травмиралото го събитие, 

преживява кошмари, свързани с 

травмата. Започва да избягва 

свързвани с нея ситуации. При 

отделни хора това състояние се 

запазва с години и изцяло променя 

тяхната личност. 

Учени от University College в Лондон 

и Университета в Цюрих, на основата 

на експеримент, са установили, че 

антибиотикът блокира създаването в 

мозъка на негативни асоциации, 

свързани с травматични 

преживявания. 

П 
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Според проф. Доминик Бах 

доксациклинът блокира действието 

на т.нар. ензими матрица, които 

участват в създаването на спомени, 

макар да се намират извън нервните 

клетки. Той може успешно да се 

прилага при лечението на ПТС, както 

и да повиши лечебната ефективност 

на прилаганите днес методи. 

 

Източник: PAP/Rynek Zdrowia (2017) Znany antybiotyk może leczyć stres pourazowy? 

http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/znany-antybiotyk-moze-leczyc-stres-
pourazowy,171724,11.html 
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───────────────────────────────────────────────── 

ЗАВИСИМИТЕ ОТ СМАРТФОНИ ХОРА СА СКЛОННИ 

КЪМ ДЕПРЕСИЯ 

────────────────────────────────────────────────у  

 

Като „зависими“ от смартфони учените са класифицирали 7% от 

изследваните лица, а като „фанатици“ цели 12%. Едновременно с това тази 

зависимост е възможно да доведе до депресия, социална изолация, социално 

безпокойство, липса на смелост, импулсивност и ниска самооценка. 

 

Фото: http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/uzaleznieni-od-smartfonow-narazeni-na-

depresje-niesmialosc-i-niska-samoocene,172088,11.html 

Isaac Vaghefi, лeктор в 

Binghamton University 

(USA) и неговите колеги 

са анкетирали 182 студен-

ти, като са ги помолили да 

опишат по какъв начин 

всеки ден използват смар-

тфоните си. След като 

анализирали отговорите, 

те класифицирали ползва-

телите в един от следните 

типове: внимателен, типи-

чен, много ангажиран, фанатичен и зависим. 

Като „зависими“ са класифицирани 

7% от изследваните, а като „фана-

тици“ – 12%. Тези две групи изпитват 

лични, социални и професионални 

проблеми от гл.т. на компулсивната 

(натрапливата) потребност да ползват 

телефона си. Те са показали приз-

наци, които вероятно говорят за де-

пресия, социална изолация, социално 

безпокойство, липса на смелост, 

импулсивност и ниска самооценка. 

Интересно е, че жените са показали 

по-голяма предразположеност към 

този вид зависимост. 

„Нашите смартфони са станли 

инструменти, които ни осигуряват 

краткотрайна, бърза и мигновенна 

удовлетвореност, което е голямо 

предизвикателство“ - казва Vaghefi. 

„Нашите неврони изпращат импулси, 

освобождава се допамин, което с 

времето води до там, че се нуждаем от 

по-бърза обратна реакция и момен-

тална удовлетвореност. Поради това 

също се намалява времето на концен-

трация на вниманието – все повече и 

повече изпитваме скука“. 

„Зависимост от технологиите“ не е официално признато психично 

заболяване от Американската Психиатрична Асоциация, но това понятие се 
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използва в случаи на поведение, свързано със социално-мрежовите медии, 

прекомерно разпространение на текстове, претоварване с информация, 

онлайн пазаруване, хазарт, видео игри, порнография и общо използване на 

смартфони. 

Източник: PAP/Rynek Zdrowia (2017) Uzależnieni od smartfonów narażeni na 

depresję, nieśmiałość i niską samoocenę. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-

rozwoj/uzaleznieni-od-smartfonow-narazeni-na-depresje-niesmialosc-i-niska-

samoocene,172088,11.html 
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───────────────────────────────────────────────── 

УЧЕНИТЕ В САЩ ИСКАТ ДА ПОБЕДЯТ РАКА С 

ВАКСИНА 

───────────────────────────────────────────────── 

 

От години учените мечтаят да победят рака с метода на онкологичната 

имунотерапия. Toва е един от най-обещаващите методи в борбата с рака. 

Независимо от многобройните опити, 

само много малък брой болни са 

успели да победят рака с помощта на 

имунотерапията. Последно учени от 

североамериканския Dana-Farber 

Cancer Institute в Бостън препоръчват 

да се изготвя ваксина, която е 

индивидуално приспособена и е 

направена от мутирали белтъци в 

тумора на пациента – съобщава 

полския вестник „Rzeczpospolita“. 

От клиничните изследвания се знае, 

че подобна адаптация на ваксината 

към индивидуалния организъм ще 

предотврати ранното завръщане на 

болестта при лица с рак на кожата. 

Американските учени се надяват, че 

повишавайки въздействието на 

новото лекарство ще е възможно да се 

прилага в борбата с други видове 

новообразувания. 

Както съобщава „Rzeczpospolita“ 

днес ваксините съдържат 

многократно мутирали белтъци, 

които са специфични за тумора на 

индивидуалния пациент. 

 

Източник: Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia (2017) USA: chcą pokonać raka 

szczepionką. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/usa-chca-pokonac-raka-

szczepionka,172078,11.html 

 

 

 
Лучано Павароти е човекът, живял най-дълго с рак на панкреаса. 

  

http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/usa-chca-pokonac-raka-szczepionka,172078,11.html
http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/usa-chca-pokonac-raka-szczepionka,172078,11.html
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───────────────────────────────────────────────── 

IN BREVIS 

───────────────────────────────────────────────── 

 

В ЕВРОПА Е УСТАНОВЕНО 

НАМАЛЯВАНЕ НА СМЪРТНОС-

ТТА ОТ ТУБЕРКОЛОЗА 

В Европа се наблюдава снижение на 

заболеваемостта и смъртността от 

туберколоза. Същевременно в такива 

рискови групи, като ХИВ-позитивни 

емигранти и затворници, тези 

показатели стремително нарастват. 

 

 
Робърт Кох (11.12.1843-27.05.1910) – откривателят на причинителя на туберколозата. 

 

Източник: http://www.medvestnik.ru/content/videos/IN-BREVIS-Obzor-novostei-mediciny-ot-05-04-

2017.html?utm_source=letternews&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2017.04.06&utm_ca

mpaign=clinical_case_2017.03.16&utm_content=letter&utm_medium=letter&utm_source=letternews 

& 

 

НОВ, ПО-БЪРЗ МЕТОД ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНАТА 

ГРУПА ИРЕЗУС ФАКТОР 

Група китайски учени са разработили 

метод за определяне на кръвната 

група и резус фактора само за две 

минути. Тази новина е поместена в 

научното списание Science 

Translations Medicine. Днес за това се 

използват лабораторни центрофуги, а 

самият процес отнема повече от 

половин час. Новият метод е по-бърз, 

по-иконочмие и може да се прилага в 

извън лабораторни условия. Методът 

е проверен при 3 500 случая и в 

момента се водят преговори за 

масовото производство на теста. 



 
 

Източник: http://www.medvestnik.ru/content/videos/IN-BREVIS-Obzor-novostei-mediciny-ot-05-04-

2017.html?utm_source=letternews&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2017.04.06&utm_ca

mpaign=clinical_case_2017.03.16&utm_content=letter&utm_medium=letter&utm_source=letternews 

& 

 

НОВА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА, 

ЗАДВИЖВАНА СЪС СИЛАТА НА 

МИСЪЛТА. 

В Москва са проведени изпитания на 

специални електрически инвалидни 

колички. Учените са изобретили 

специална неврогарнитура, която 

позволява количката да се управлява 

със силата на мисълта. Разбира се 

засега това не е толкова проста 

задача. За всеки човек програмата за 

състоянието на мозъка трябва да се 

подбира индивидуално. Едно от 

важните предимства на руската 

система пред други подобни 

разработки, е компактността – тя 

тежи само 75 гр. Проектът се намира 

на етап доклинически изпитания. На 

пазара тази количка ще се появи 

вероятно след 4 години и се 

предвижда да струва 125 хил. рубли. 

 

 
Източник: http://www.medvestnik.ru/content/videos/IN-BREVIS-Obzor-novostei-mediciny-ot-05-04-

2017.html?utm_source=letternews&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2017.04.06&utm_ca

mpaign=clinical_case_2017.03.16&utm_content=letter&utm_medium=letter&utm_source=letternews 

 

 

 

http://www.medvestnik.ru/content/videos/IN-BREVIS-Obzor-novostei-mediciny-ot-05-04-2017.html?utm_source=letternews&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2017.04.06&utm_campaign=clinical_case_2017.03.16&utm_content=letter&utm_medium=letter&utm_source=letternews
http://www.medvestnik.ru/content/videos/IN-BREVIS-Obzor-novostei-mediciny-ot-05-04-2017.html?utm_source=letternews&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2017.04.06&utm_campaign=clinical_case_2017.03.16&utm_content=letter&utm_medium=letter&utm_source=letternews
http://www.medvestnik.ru/content/videos/IN-BREVIS-Obzor-novostei-mediciny-ot-05-04-2017.html?utm_source=letternews&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2017.04.06&utm_campaign=clinical_case_2017.03.16&utm_content=letter&utm_medium=letter&utm_source=letternews

